Gemeenteraad
Uittreksel uit de notulen
zitting van 16 december 2013
Aanwezig:

Peremans Steven - voorzitter
Wynants Ivo - burgemeester
Van Dael Paul, Dijckmans Tom, Wouters Leen, Monsieurs Luc - schepenen
Wouters Nadine - OCMW-voorzitter
Somers Edwin, Van Osselaer Jurgen, Verstrepen Liesbeth, Patteet Guy, Verhaert
Dirk, Pacquée-Rombouts Maria, Michielsens Philippe, Plasmans Pia, Matthys
Annemie, Carpentier Inge, Kelders Lieve, Boeckxstaens Roger, Antonissen Koen,
Van Mechelen Agnes, Laureyssens Elke - raadsleden
Sysmans Emiel - secretaris

21. Retributiereglement elektriciteitskast Marktplein
De Raad in openbare zitting;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 na wijzigingen, artikel 42 en 43;
Gezien op het Marktplein zich een verdeelkast voor elektrische stroom bevindt ten behoeve van de
marktkramers, kermissen en manifestaties;
Gezien de factuur voor het gebruik van de energie zal worden overgemaakt aan de gemeente;
Gezien het billijk is de kosten van verbruik af te wentelen op de gebruikers;
Overwegende dat er een verschil is tussen de energieafname van een marktkramer op de wekelijkse
markt of ambulante handelaar in vergelijking met een kermisattractie of evenement;
Overwegende de tarieven sinds 2007 niet meer zijn aangepast;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Beslist met 19 stemmen voor, bij 2 onthoudingen (Dirk Verhaert, Agnes Van Mechelen):
Art.1. Met ingang van 1 januari 2014 en eindigend op 31 december 2019 wordt een retributie
ingesteld voor wie gebruik maakt van de elektriciteit van de verdeelkast op het Marktplein.
De marktkramers en ambulante handelaars betalen volgens hun geschatte verbruik per dag en per
aansluiting:
 € 6 voor markthandelaars met een geschat verbruik vanaf 2000 watt
 € 3.50 voor markthandelaars met een geschat verbruik van minder dan 2000 watt.
Elke marktkramer of ambulante handelaar moet individueel aansluiten.
De kermisattracties of evenementen betalen per aansluiting 55 euro voor éénfasige en 110 euro voor
driefasige en dit voor de duur van de kermis of het evenement.
Elke kermisattractie moet individueel aansluiten.
Art.2. De inning van de retributie vindt contant plaats in handen van marktleider of wordt betaald per
overschrijving op rekeningnummer 091-0001197-62 van de gemeente Wijnegem.
Art.3. Dit retributiereglement vervangt alle voorgaande reglementen terzake.
Gedaan te Wijnegem in datum als boven.
Namens de gemeenteraad.
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